
Yrittäjät ja kaupunki Samassa veneessä

PALVELUPISTE HANNIKAINEN
JA ERILAISET LUPA-ASIAT
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TÄLLÄ PISTEELLÄ VOIT KYSYÄ JA 
KESKUSTELLA:

■ Erilaisista lupa-asioista mm. rakennuslupa, tapahtumalupa, 
terassilupa, ympäristölupa, lupa tupakkatuotteiden tai 
nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiin

■ Erilaisista ilmoitusta vaativista toiminnoista

■ Yrityksille suunnattu rakentamisen ennakko-ohjaus

■ Palvelupiste Hannikainen auttaa sinua eteenpäin asiassa kuin asiassa

■ Muista myös kaupungin verkkosivut: www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-
ymparisto
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PALVELUPISTE HANNIKAINEN:
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUIDEN FRONT OFFICE

Osoite:
Rakentajantalo,
Hannikaisenkatu 17

Avoinna arkisin klo 8 – 16 
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HANNIKAISESTA ENSIAPUA USEISTA ERI 
PALVELUISTA 

■ Palveluasiantuntijamme tarjoavat tietoa kaikista rakentamiseen 
liittyvistä asioista alkaen kaavoituksesta jatkuen tontin hankintaan ja 
varsinaiseen rakentamiseen.

■ Opastamme tapahtuman järjestämiseen ja lupiin liittyvissä asioissa. 
Kauttamme onnistuu myös promootio- ja/tai tapahtuma-alueiden 
paikkavaraukset.

■ Palveluumme kuuluu myös asiakasviihtyisyyteen liittyviä palveluita 
kuten esimerkiksi venepaikat, katujen ja viheralueiden kunnossapito 
sekä ympäristöasiat.
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MEILLE ON HELPPO TULLA - OLEMME 
AINA PAIKALLA!
■ Palveluasiantuntijoiltamme saa henkilökohtaista palvelua 

■ Asiointi onnistuu myös puhelimitse 

• Rakentamisen palvelut p. 014 2660208

• Kaupunkiympäristöpalvelut p. 014 2660525 

■ Sähköpostimme on
palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi



RAKENNUSVALVONTA
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RAKENNUSVALVONNAN JA BUSINESS 
JYVÄSKYLÄN ENNAKKO-OHJAUS 

YRITYKSILLE
■ Ennakko-ohjaukseen on suositeltavaa osallistua rakentamishankkeen varhaisessa vaiheessa 

■ Ennakko-ohjauksessa käydään läpi alustavasti rakennussuunnitelmat, kaavamääräykset sekä lupahakemuksen liitteeksi 
vaadittavat suunnitelmat ja asiakirjat

■ Ennen tapaamista
• perehdy kohteen asemakaavaan
• selvitä hankkeen tai uuden toiminnan vaikutukset ajoneuvoliittymiin ja liikenneyhteyksiin
• alustavat suunnitelmat voi lähettää sähköpostitse vesa.kantokoski@jyvaskyla.fi

■ Ennakko-ohjaukseen osallistuvat aina johtava rakennustarkastaja ja kaupunkikuva-arkkitehti sekä Business Jyväskylän 
yrityspalvelupäällikkö. Mukana voi olla tapauskohtaisesti myös muita asiantuntijoita esimerkiksi ympäristöterveydestä tai 
ympäristönsuojelusta

■ Yritysten ennakko-ohjauksen ajanvaraus Palvelupiste Hannikaisesta (palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi tai 014 266 0108)

■ https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta/ennakko-ohjaus



RAKENNUSVALVONNAN LUPAPROSESSI

8



RAKENNUS-
LUVAN 
HAKEMINEN

• Rakennusluvat 
haetaan sähköisen 
asiointipalvelun 
kautta

• https://s-
asiointi.jkl.fi/ePermit/

• Rakennusluvat ja 
hakemukset
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JYVÄSKYLÄN
SEUDUN

YMPÄRISTÖ-
TERVEYS

 Seudullinen yksikkö, tuotamme 
ympäristöterveyden palvelut 10 kunnan 
alueelle
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TERVEELLINEN JA TURVALLINEN 
ELINYMPÄRISTÖ

Elintarvikevalvonta 

Terveydensuojeluvalvonta

Eläinlääkintähuollon tehtävät

Tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontatehtävät
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KUN PERUSTAT ELINTARVIKEHUONEISTON 
TAI TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISEN 
HUONEISTON

■ Saat meiltä neuvoja ja opastusta

■ Tee meille ilmoitus tai hae meiltä hyväksyntä toiminnalle
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ESIMERKKEJÄ TOIMINNOISTA, JOISTA 
TULEE ILMOITTAA YMPÄRISTÖTERVEYTEEN

KahvilaKahvila RuokakauppaRuokakauppa HotelliHotelli RavintolaRavintola

KuntosaliKuntosali KauneushoitolaKauneushoitola LiikuntahalliLiikuntahalli
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KUN AIOT MYYDÄ TUPAKKATUOTTEITA TAI 
NIKOTIINIKORVAUSVALMISTEITA

 Saat meiltä neuvoja ja opastusta

 Hae meiltä lupa myynnille



YMPÄRISTÖNSUOJELU
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TARVITSEEKO TOIMINTASI EHKÄ YMPÄRISTÖLUVAN?

■ Kauanko luvan käsittely kestää? 
Ota yhteyttä 
ympäristönsuojeluun, niin 
selvitämme kanssasi 
ympäristölupa- tai 
ilmoitustarpeen ja siihen liittyvät 
menettelyt.

■ Yhteisenä tavoitteenamme on 
turvata terveellinen, viihtyisä ja 
kestävä ympäristö.
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NEUVONNALLA, OHJAUKSELLA JA YHTEISTYÖLLÄ 
PYRIMME EHKÄISEMÄÄN YMPÄRISTÖHAITTOJA 
ETUKÄTEEN

■ Autamme huomioimaan yritystoiminnan ympäristönäkökulman jo 
suunnitteluvaiheessa (esim. suojaukset, päästöjen hallinta).

■ Autamme jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

■ Teemme maa-aineslupien ja meluilmoitusten käsittely ja niihin 
liittyvää ennakkoneuvontaa.


